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  کبيرزاده.  م.سداکتر: برگردان از 

  ٢٠١٢ جوالی ٣٠

 

  وزارت اطالعات و فرھنگشدن متھم 

 به تالش در سانسور رسانه ھا 
  

افغانستان را متھم به تالش در سانسور يک  عات و فرھنگيک گروه مستقل رسانه ھا، روز جمعه وزارت اطال

 در ]دوعضو پارلمان دولت پوشال[گزارش تازۀ اين رسانه در مورد درگيری اخير ميان طرفداران دو قانونگذار

 .کابل، کرده است

ل، ميان  واقع در حومۀ شھر کاب– ماه جوالی در منطقۀ پلچرخی ٢٣در جريان اين درگيری مسلحانه که به تاريخ 

 رخ داد، يک تن مجروح و يک کلينيک صحی خساره "حاجی هللا گل مجاھد" و "مال تره خيل محمدی"ھواداران 

 .مند شده است

 که جھت معاينات صحی به کلينيک آمده بودند، از انتظار در قطار "محمدی"درگيری زمانی رخ داد که طرفداران

مرد مسلح بعد از آن به گلوله باری پرداخت که . وبت معاينه شوندکيد ورزيدند تا بدون نأمراجعين سرباز زده و ت

 .کارمند کلينيک از او تقاضا کرد تا به قانون احترام گذارد

 .  به طرفداری از کارمند کلينک به ساحه آمدند"مجاھد"در عين زمان، طرفداران مسلح 

 عصر آغاز شده و در طول شب ۵:٣٠ساعت استناد اظھارت يک کارمند کلينيک، درگيری ميان اين دو گروه از به 

 ی متنوعکالشينکوف و ماشيندار ھاھای در اين درگيری ده ھا تن از افراد مسلح با استفاده از سالح . ادامه داشت

  .عليه يکديگر به گلوله باری پرداختند

. ر رسانيدند گفت، آنان گزارش درگيری را در ساعت خبری شان به نش"کليد"يک مقام ارشد گروه رسانه يی 

اساساً ما گزارش خبری  ": در مصاحبۀ اختصاصی با آژانس خبری پژواک گفت"کليد" مقام ارشد "نجيبه ايوبی"

بعداً جزييات تازۀ اين خبر را به نقل از مقامات امنيتی به . پژواک را در رابطه با اين رويداد به نشر می رسانيديم

يم تا سخنان اعضای پارلمان را نيز در اين رابطه داشته باشيم، اما در ضمن تالش ورزيد. سمع شنوندگان رسانيديم

 ."نتوانستيم با آنان ارتباط قايم کنيم
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 می گويد که بعد از نشر اين خبر از امواج راديو کليد، سکرتريت وزارت اطالعات و فرھنگ به او "نجيبه ايوبی"

لفون کننده از او خواسته است تا گزارش انتقاد آميز در ادعا می شود که تي. ننمايندتيلفون کرد تا اين خبر را نشر 

 .را نشر نکنند" مال تره خيل"مورد 

ال کردم که آيا اين گزارش خبری ما را ؤمن از اين مقام وزارت اطالعات و فرھنگ س " : می گويد"نجيبه ايوبی"

  : گفته استنجيبه به نقل از اين مقام وزارت می گويد که درجواب" ؟سانسور می کنيد

  ." به نحوی شما اينگونه گفته می توانيد!بلی"

او اين تقاضا را سانسور بی باکانۀ سازمان ھای خبررسانی توسط وزارت خواند که بايد به عوض خفه کردن آواز 

 .آنان و حمايت يک مرد قدرتمند مشخص و خاص، به تقويت منابع رسانه ھای خبری تالش ورزند

 را "کليد" اطالعات و فرھنگ که خود را فريد معرفی کرد، ارتباط تيلفونی با رسانۀ يک مقام سکرتريت وزارت

 . پذيرفت اما تقاضای عدم نشر ھر گونه گزارشی را رد کرد

  ." اين خبر را به دست نشر سپرده است يا خير"کليد"فقط می خواستيم بفھميم که آيا  " :او گفت

برای افغانستان، وزارت اطالعات و فرھنگ را در " سفما" آسيا يا در عين حال، رئيس اتحاديۀ خبرنگاران جنوب

 .تالش برای ممانعت از پيشرفت و انکشاف سازمان ھا و نھاد ھای خبری، متھم کرد

 ھایضيا بوميا، رئيس اين اتحاديه، وزارت اطالعات را در تالش جھت ممانعت از آزادی بيان و دنبال کردن معيار

 .ابع خبررسانی، مورد انتقاد شديد قرار داددوگانه در برخورد با من

ھای پرداخت پول توسط ايران را به چند قانونگذار افغان مورد ادعابرای وضاحت موضوع، بوميا گزارشی در 

 . خاطر نشان کرد تا اين قانونگذاران توافقنامۀ ھمکاری ھای ستراتيژيک ميان افغانستان و اياالت متحده را رد کنند

 خبر توسط چندين رسانۀ نوشتاری، سمعی و بصری به نشر رسيد اما سيد مخدوم رھين وزير او گفت که اين

  .ارنوالی معرفی کردری پژواک را جھت تحقيقات به لوی څاطالعات و فرھنگ، تنھا سه رسانه به شمول آژانس خب

 ړجاويد حميم کاک: نويسنده
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  :ويراستاريادداشت 

نباشد، مسلم " ادارۀ متمرکز جميع خاينان" اجانب، چيزی بيشتر از ،وقتی در اساس و ماھيت خود، دولت دست نشاند

، تالش می ورزد تا تمام امتيازات است که ھريک از خاينان، خود را به حيث سازنده و حاکم اصلی دولت پنداشته

  .ورندممکن را خود و طرفدرانش به دست بيا

واما اين که به اصطالح وزارت اطالعات و فرھنگ ادارۀ پوشالی خواسته است تا دامن باالی دو تن از ميھن 

 برای انجامش سينه سپرنموده فروشان را پائين نگھدارد، از ھمان تالشھای مذبوحانه ای است که آن وزارت ھميشه

  .است

  .بايد فردا منتظر استيضاح باشدآخر وزير بيچاره ھم نفس دارد، اگر غير از اين کند 

 


